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Objetivo
O objetivo deste trabalho foi relatar a melhora da saúde bucal promovida em crianças por
meio da capacitação de professores da Creche Cantinho Feliz.
Materiais e Métodos
Este trabalho foi aprovado pelo CEP da UNIGRANRIO, cujo número de protocolo é
0014.0317.000-07 e realizado pela acadêmica monitora do Curso de Odontologia da Escola
de Ciências da Saúde, supervisionadas por sua professora da disciplina de Estágio
Supervisionado I Cuidados Primários em Saúde. Nas visitas realizadas foram utilizadas fichas
clinicas de odontologia a fim de que pudessem ser reconhecidas as necessidades de cada
criança.
-

Amostra:

Foram examinadas 08 crianças de 03 e 04 anos de idade, de ambos os sexos. Todas as
crianças freqüentavam a creche Cantinho Feliz que não possui nenhum tipo de assistência
odontológica, bem como qualquer orientação para os professores.
 Exame clínico:
Foi utilizado o método visual com o auxilio de gases, abaixadores de língua e lanterna. A
criança foi posicionada de pé e de frente para o examinador.
 Ficha Clinica:
Nas visitas realizadas a creche foram utilizadas fichas odontológicas a fim de que pudessem
ser reconhecidas as necessidades de cada criança. A ficha elaborada continha uma parte para
identificação (nome, idade e data do exame) e uma parte para diagnósticos de Doença Cárie
cavitada ou não cavitada, Doença Periodontal, Traumatismo Dentário.
 Análise dos dados:
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Após a coleta dos dados dos exames clínicos odontológicos, as informações foram analisadas
estatisticamente.
Resultado
Resultados da melhora da saúde bucal das Crianças devido à Capacitação de Professoras
para realização de Higiene Bucal da Creche Cantinho Feliz – Vargem Grande.
Início dos trabalhos na Creche

Seis meses após o Início dos trabalhos na
Creche

Ocorrência

Total

de Ocorrência

Total de Crianças

Crianças
Placa bacteriana

62,5% (5)

Placa bacteriana

Lesão de cárie não cavitada

25,0% (2)

Lesão

de

cárie

12,5% (1)
não 12,5% (1)

cavitada
Lesão de cárie cavitada

75,0% (6)

Lesão de cárie cavitada

25,0% (2)

Sangramento Gengival

50,0% (4)

Sangramento Gengival

12,5% (1)

Traumatismo dentário

12,5% (1)

Traumatismo dentário

12,5% (1)

Após análise das informações obtidas, podemos dizer que houve uma melhora significativa no
quadro clínico das crianças examinadas. Isto pode ser comprovado através do índice ceo-d
que no primeiro período avaliado era 1 e no segundo período avaliado passou para 0.375
Conclusão
O estudo nos permite concluir que é de suma importância a implantação de programas
educativos e preventivos para o controle de problemas bucais, como a cárie dentária. Essa
medida se aplica não só para as crianças como para os seus cuidadores, a fim de se obter
melhora na qualidade de saúde bucal.
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